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Наводяться дані про застосування препаратів інтерферонів у ветеринарії з точки зору історич-
ного та технологічного розвитку науки. Названо наукові центри у світі, колишньому СРСР та Україні, 
де вперше почали вивчати захисну дію інтерферону і розробляти препарати на його основі. Вказано на 
труднощі, з якими зіткнулися дослідники при створенні перших препаратів інтерферонів, і способи їх 
подолання. Наведені приклади успішного застосування перших препаратів природних інтерферонів для 
лікування інфекційних захворювань у різних галузях тваринництва: скотарстві, свинарстві, вівчарстві, 
птахівництві та для дрібних тварин. Згадано дослідження з пошуку високоактивних індукторів ендо-
генного інтерферону та їх застосування з лікувальною метою. Описано досягнення українських вчених 
у вивченні, розробці та застосуванні препаратів на основі нативних інтерферонів. Показані практичні 
результати розробки та впровадження вітчизняних препаратів високоактивних модифікованих інтер-
феронів для лікування й профілактики інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин.

Вказано, що впровадження методів генної інженерії для виробництва рекомбінантних інтерферонів 
дозволило суттєво знизити собівартість виготовлення таких препаратів і використати рекомбінантні 
препарати інтерферонів одних видів тварин і людини для лікування захворювань тварин інших видів.

Зазначено, що відкриття в останні роки нових видів інтерферонів, зокрема омега, іпсилон, каппа, 
дельта, тау і лямбда, сприяло їх вибраному застосуванню з максимальною ефективністю для лікування 
багатьох захворювань у різних видів тварин.

Представлені результати клінічних досліджень різних препаратів інтерферонів на найпошире-
ніших видах сільськогосподарських і домашніх тварин. Розкриття молекулярних механізмів дії інтер-
ферону, в тому числі на генному рівні, дало змогу застосувати нові підходи для використання захисних 
можливостей інтерферонотерапії.

Наведені дані свідчать про перспективи вивчення, розробки та застосування препаратів інтер-
феронів для профілактики та лікування захворювань сільськогосподарських тварин.
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The information about the use of interferons in veterinary medicine in terms of historical and technological 
development of science is provided. The research centers in the world, the former Soviet Union and Ukraine, which 
first began to study the protective effect of interferon and develop drugs based on it are mentioned. The difficulties 
in the creation of the first preparations of interferons and ways to overcome them are specified. The examples of the 
successful application of the first natural interferon drugs for the treatment of diseases in different livestock indus-
tries: cattle, swine, sheep, poultry and small animals are given. The studies on the search for highly active inducers 
of endogenous interferon and their use with a therapeutic purpose are mentioned. The achievements of Ukrainian 
scientists in the study, development and use of therapeutic and prophylactic preparations on the basis of native inter-
ferons are described. The practical results of development and introduction of domestic products is highly modified 
interferons for the treatment and prevention of infectious diseases of farm animals are cited.

It is indicated that the introduction of genetic engineering methods for the production of recombinant inter-
ferons has made it possible to significantly reduce the cost of manufacturing such drugs and to use recombinant 
interferons of some species of animals and humans for the treatment of animal diseases of other species.
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It was noted that the discovery of new types of interferons, in particular omega, ipsilon, kappa, delta, tau 
and lambda in recent years contributed to their chosen application with maximum efficiency for treating many 
diseases in different animal species.

The results of clinical studies of various interferon preparations on the most common types of agricultural 
and domestic animals are presented. The disclosure of molecular mechanisms of interferon action, including at 
the gene level, allowed to apply new approaches to the use of protective possibilities of interferon therapy.

These data indicate the prospects for studying, developing and using interferon preparations for the 
prevention and treatment of diseases of farm animals.

Keywords: INTERFERON, ANTIVIRAL ACTION, ANTIBACTERIAL ACTIVITY, INTER-
FERON INDUCERS, TREATMENT OF ANIMALS
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Приводятся данные о применении препаратов интерферонов в ветеринарии с точки зрения исто-
рического и технологического развития науки. Названы научные центры в мире, бывшем СССР и Украине, 
где впервые начали изучать защитное действие интерферона и разрабатывать препараты на его основе. 
Указано на трудности, с которыми столкнулись исследователи при создании первых препаратов интерфе-
ронов и способы их преодоления. Приведены примеры успешного применения первых препаратов природных 
интерферонов для лечения инфекционных заболеваний в различных отраслях животноводства: скотовод-
стве, свиноводстве, овцеводстве, птицеводстве и для мелких животных. Упомянуты исследования по по-
иску высокоактивных индукторов эндогенного интерферона и их применение с лечебной целью. Описаны 
достижения украинских ученых в изучении, разработке и применении препаратов на основе нативных 
интер феронов. Показаны практические результаты разработки и внедрения отечественных препаратов 
высокоактивных модифицированных интерферонов для лечения и профилактики инфекционных забо-
леваний сельскохозяйственных животных. 

Указано, что внедрение методов генной инженерии для производства рекомбинантных интерфе-
ронов позволило существенно снизить себестоимость изготовления таких препаратов и использовать 
рекомбинантные препараты интерферонов одних видов животных и человека для лечения заболеваний 
животных других видов.

Отмечено, что открытие в последние годы новых видов интерферонов, в частности омега, ипсилон, 
каппа, дельта, тау и лямбда, способствовало их выбранному применению с максимальной эффективностью 
для лечения многих заболеваний у разных видов животных.

Представлены результаты клинических исследований различных препаратов интерферонов на на-
иболее распространенных видах сельскохозяйственных и домашних животных. Раскрытие молекулярных 
механизмов действия интерферона, в том числе на генном уровне, позволило применить новые подходы 
к использованию защитных возможностей интерферонотерапии.

Приведенные данные свидетельствуют о перспективах изучения, разработки и применения пре-
паратов интерферонов для профилактики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных.

Ключевые слова: ИНТЕРФЕРОН, ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ, АНТИБАКТЕ-
РИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, ИНДУКТОРЫ ИНТЕРФЕРОНА, ЛЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Відкриття інтерферону у 50-х роках 
ХХ ст. найчастіше пов’язують з дослідженнями 
співробітників Національного інституту медич-
них досліджень (Лондон) британця А. Айзекса 
і швейцарця Ж. Лінденманна. Інтерферон — це 
клас видоспецифічних низькомолекулярних 

білків (або глікопротеїнів), які синтезуються 
клітинами організму у відповідь на дію шкід-
ливих агентів, передусім вірусів. Противірусна 
дія є найбільш характерною властивістю інтер-
ферону і ця властивість є універсальною. Це 
відкриття дало початок для розвитку нового 
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напряму у боротьбі з інфекційними захворю-
ваннями — застосування препаратів на основі 
інтерферонів. Виявлені пізніше антибактері-
альні, антипроліферативні, протипухлинні та 
імуномодулюючі властивості інтерферону тіль-
ки підсилили інтерес до створення таких пре-
паратів та їх впровадження у практику.

Перші дослідження з вивчення захисної 
дії інтерферону на організм та розробка препа-
ратів на його основі для практичного застосу-
вання проводились у провідних країнах Захід-
ної Європи та США (Національний інститут 
охорони здоров’я США в місті Бетесда). Такі 
розробки велися передусім для цілей гумані-
тарної медицини, але потім до них долучилися 
і спеціалісти ветеринарної медицини.

На території колишнього СРСР перші 
дослідження з вивчення інтерферону та ство-
рення препаратів на його основі були проведені 
у Москві під керівництвом З. В. Єрмольєвої, 
а пізніше здійснювалися в Науково-дослідному 
інституті епідеміології і мікробіології імені 
почесного академіка Н. Ф. Гамалеї (Солов-
йов В. Д., Єршов Ф. І., Кузнєцов В. П.). В Ук-
раїні аналогічні дослідження проводились 
у Києві в Інституті мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України (Кишко Я. Г., 
Співак М. Я.) та Українському науково-дослід-
ному ветеринарному інституті (зараз Інститут 
ветеринарної медицини НААН).

Практичне впровадження препаратів ін-
терферонів після їх відкриття наштовхнулося на 
низку труднощів, пов’язаних переважно з біоло-
гічною природою цього фактору. По-перше, ви-
ділені нативні препарати інтерферонів не відзна-
чалися високою активністю. Широкомасштабне 
одержання таких препаратів вимагало значних 
виробничих затрат, що, враховуючи видову спе-
цифічність інтерферонів, ставало досить склад-
ною і недешевою справою. По-друге, молекула 
інтерферону після введення в організм підда-
валася інактивації, спричиненою деструкцією 
протеазами, окислювальним руйнуванням та 
реакціями аутопошкодження. Намагання досяг-
ти лікувального ефекту за рахунок підвищення 
дози препарату обмежувалося ризиком виник-
нення побічних та алергічних реакцій. Спроби 
одержати високоактивні препарати інтерферону 
за рахунок його очистки та концентрації не дали 

бажаного результату через низьку рентабель-
ність такої технології та її недостатню розвине-
ність на той час. Тому у той період основними 
напрямками у розробці препаратів інтерферонів 
були пошук високоактивних індукторів та спо-
собів стабілізації його молекул.

Проте, незважаючи на всі труднощі, ро-
боти з вивчення захисного впливу інтерферо-
ну на організм та впровадження препаратів на 
його основі продовжувалися, зокрема й у вете-
ринарії. Активно та широко такі дослідження 
почали проводитись у тваринництві, перш за 
все у галузях, які дають значний економічний 
ефект, — скотарстві, свинарстві та птахівни-
цтві. У культурах клітин, переважно з трахеї 
великої рогатої худоби (ВРХ), було показано ін-
гібування інфекційного процесу, спричиненого 
різними вірусами: ринотрахеїту, бичачого гер-
песу, везикулярного стоматиту, вірусної діареї 
ВРХ, парагрипу типу 3, респіраторно-синциті-
альним вірусом ВРХ та кіз, бичачим аденовіру-
сом типу 7 [37]. Результати цих та попередніх 
досліджень стали основою для практичного за-
стосування препаратів інтерферону з метою за-
хисту ВРХ від вірусних інфекцій [83]. Відповід-
но, розроблялися та удосконалювалися методи 
одержання інтерферону ВРХ, його очистки та 
виготовлення стабільних препаратів [1].

Аналогічні дослідження в культурах 
клітин нирки свиней показали ефективність 
захисної дії інтерферону проти низки вірусів 
різного походження: свинячої віспи, герпесу 
типу 1, аденовірусу типу 3, парвовірусу, сви-
нячого грипу, везикулярного стоматиту, транс-
місивного гастроентериту, гемаглютинуючого 
енцефаломієліту, ротавірусу, ентеровірусів 
типу 2 та 8 [25]. Для виготовлення препара-
тів інтерферонів свиней з лікувальною метою 
крім вірусних індукторів почали використову-
вати й синтетичні, зокрема поліінозино-полі-
цитидилову кислоту (Полі(I):полі(Ц)).

Розробка, виготовлення та досліджен-
ня препаратів інтерферонів активно запро-
ваджувалися і для птахівництва [40]. При-
родній курячий інтерферон пригнічував дію 
низки інфекційних чинників, що спричиняли 
такі захворювання, як пташиний грип, хворо-
би Ауєскі та Марека, інфекційний ларинго-
трахеїт тощо.
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Крім цього, досить активно проводи-
лись дослідження з вивчення дії інтерферону та 
його застосування для дрібних тварин. Зокрема, 
в дослідах in vivo на кролях було показано про-
дукування високих титрів інтерферону у відпо-
відь на дію вірусних (грип A, хвороба Ньюкас-
ла, східний енцефаломієліт, лихоманка синдбіс) 
та невірусних індукторів (Полі(I):полі(Ц)) [46]. 
Вірусні (хвороба Ньюкасла) та невірусні ін-
дуктори використовувалися для синтезу інтер-
ферону і в котів [73]. У культурі клітин нирки 
котів було показано антивірусну дію котячого 
інтерферону проти вірусу лейкозу котячих. 
Собачий інтерферон було виявлено у відпо-
відь на дію вірусних та невірусних індукторів 
у дослідах як in vivo, так і in vitro [34].

Проте не завжди застосування інтер-
феронів приводило до очікуваних позитивних 
результатів. Скоріш за все, це пояснювалось не 
досить високою активністю нативних інтерфе-
ронів та їх швидкою інактивацією в організмі. 
Тому головним завданням на той час був пошук 
шляхів підвищення ефективності дії нативних 
інтерферонів. Для вирішення цього завдання 
було запропоновано кілька підходів. Перший 
полягав у пошуку, розробці та застосуванні 
методів очистки, концентрації та стабіліза-
ції молекул інтерферону з метою підвищення  
ефективності дії препаратів інтерферонів, які 
вводились. Другим напрямом став пошук та 
застосування високоактивних індукторів інтер-
ферону — препаратів, які при уведенні в орга-
нізм стимулюють у ньому продукцію ендоген-
ного інтерферону. Як індуктори інтерферону, 
крім інактивованих вірусів та вірусних РНК, 
застосовувались також невірусні агенти: лек-
тини рослинного походження (фітогемаглюти-
нін, конкавалін А), синтетичні полінуклеотиди, 
зокрема Полі(I):полі(Ц), та похідні імідазолу, 
зокрема левамізол. Особливо активно дослі-
дження з пошуку та впровадження індукторів 
інтерферону розвивалися у країнах колишнього 
СРСР, в тому числі і в Україні [10, 53].

Українські вчені зробили значний вне-
сок у дослідження та розробки, пов’язані 
з вивченням, створенням та впровадженням 
препаратів інтерферонів [109, 110]. Вітчизня-
ні дослідники одними з перших виявили, що 
інтерферон, крім антивірусної дії, проявляє 

також антибактеріальну активність, розкрили 
механізм такої захисної дії і показали у дослі-
дженнях ефективність лікувальної дії інтер-
ферону для медичної практики [108, 111].

Не менш активно українські вчені за-
йнялися дослідженнями з вивчення властивос-
тей інтерферонів та розробці препаратів на їх 
основі для цілей ветеринарної медицини. Такі 
дослідження проводились насамперед для за-
безпечення потреб промислового тваринни-
цтва, зокрема свинарства та скотарства [56]. 
У 90-х рр. минулого століття групою дослідни-
ків, основу якої складали співробітники Укра-
їнського науково-дослідного ветеринарного 
інституту, було розроблено спосіб підвищення 
активності нативних інтерферонів за рахунок 
штучної гідрофобізації їх молекул у неводному 
середовищі. Цей метод дозволяв підвищувати 
активність нативних інтерферонів у 1000 і біль-
ше разів за рахунок підвищення рівня взаємо-
дії молекули інтерферону з клітиною [84]. На 
основі цього методу було розроблено техноло-
гію виготовлення високоактивних препаратів 
інтерферонів для семи видів тварин: свиней, 
ВРХ, овець, курей, кролів, собак та хутряних 
звірів. Нові препарати тваринних інтерферо-
нів пройшли клінічні випробування і були за-
реєстровані для використання у ветеринарній 
практиці. Широкомасштабне промислове ви-
робництво таких препаратів було впровадже-
но та освоєно за участю ТОВ «Інтерветмед 
ЛТД» [62, 63]. Довгий час високоактивні препа-
рати модифікованих інтерферонів постачалися 
через підприємства обласних зооветснабів до 
багатьох регіонів України і успішно там засто-
совувалися з лікувальною та профілактичною 
метою [6, 61].

Наступним важливим етапом у розвит-
ку науки, який сприяв впровадженню препара-
тів інтерферонів у практику, стали досягнення 
в області молекулярної біології і генетики. За-
стосування методів генної інженерії для ви-
робництва препаратів рекомбінантних інтер-
феронів [26, 81, 112] дозволило суттєво знизити 
собівартість виготовлення препаратів інтерфе-
ронів та забезпечити виробництво достатньої 
їх кількості для різних видів тварин. Вивчення 
властивостей та механізмів дії рекомбінант-
них інтерферонів різних підтипів в дослідах 
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in vitro підтвердило їх біологічну активність та 
захисну здатність [21]. Ці результати сприяли 
апробації та впровадженню рекомбінантних 
препаратів інтерферонів для лікування та про-
філактики різних захворювань тварин у ветери-
нарній практиці. Найширше такі дослідження 
проводились для потреб промислового тварин-
ництва, зокрема скотарства, свинарства та пта-
хівництва. Проведені клінічні випробування 
препаратів генно-інженерних інтерферонів по-
казали їх ефективну захисну дію проти низки 
захворювань ВРХ. Так, позитивні результати 
застосування рекомбінантного бичачого інтер-
ферону були одержані у випадках інфікування 
телят вірусом діареї ВРХ [43], вірусом герпесу 
типу 1 [7], вірусом коров’ячої віспи [104], збуд-
никами, що викликають респіраторні захворю-
вання [4] та бактеріальні інфекції [92]. Захист 
організму свиней від дії вірулентного вірусу 
ящуру було продемонстровано при застосуван-
ні різних видів рекомбінантного свинячого ін-
терферону — альфа, бета та гамма [27, 79, 80]. 
У курчат рекомбінантний курячий інтерферон-
альфа затримував розвиток та зменшував тяж-
кість протікання захворювань, спричинених ві-
русами інфекційного курячого бронхіту [93] 
та пташиного грипу [74].

Ще одним фактором, що позитивно 
вплинув на поширення застосування препа-
ратів інтерферонів у тваринництві, стали чис-
ленні дослідження, які демонстрували захисну 
дію інтерферонів одних видів тварин у різних 
культурах клітин тварин інших видів. Зокрема 
було показано, що свинячий рекомбінантний 
гамма-інтерферон пригнічує цитопатичну дію 
вірусів у культурах клітин ВРХ [14], а бичачий 
рекомбінантний інтерферон проявляє анало-
гічні властивості в культурах клітин свиней [2] 
та інших тварин [8]. Це дозволило використо-
вувати інтерферони одного виду тварин для 
лікування тварин іншого виду — наприклад, 
інтерферони свиней для лікування ВРХ [117].

Ще більший інтерес у цьому плані ста-
новило вивчення ефективності застосування 
людського інтерферону, в тому числі реком-
бінантного, виробництво якого стало широко 
налагодженим у багатьох країнах. Захисна дія 
людського інтерферону була продемонстро-
вана у культурах клітин різних видів тварин: 

свиней та ВРХ [36, 45, 107], овець [122], со-
бак [59] та котів [35, 49]. Позитивні результати 
цих досліджень сприяли ширшому застосуван-
ню рекомбінантних інтерферонів людини для 
лікування багатьох захворювань різних видів 
тварин у промисловому тваринництві. При за-
стосуванні на поголів’ї ВРХ генно-інженерний 
інтерферон людини проявляв лікувальну та 
профілактичну дію проти захворювань викли-
каних вірусом коров’ячої віспи [116], ротаві-
русом [105], вірусом інфекційного ринотрахе-
їту [99], збудниками респіраторних захворю-
вань [17] та паразитичними тейлеріями [123].

Пероральне уведення людського ре-
комбінантного інтерферону коням суттєво по-
кращувало стан тварин при запалювальних за-
хворюваннях дихальних шляхів [78], а також 
зменшувало прояви лихоманки, спричиненої 
стресом перевезення, і покращувало стан тва-
рин [3]. Рекомбінантний інтерферон-альфа 
(людський і тваринний), який вводили інтра-
назально, захищав хутрових звірів (фреток) 
від сезонних проявів вірусу грипу [60]. Випо-
ювання курчатам-бройлерам генно-інженер-
ного інтерферону-альфа людини зменшувало 
захворювання птахів, підвищувало приріст 
маси тіла, що давало відчутний позитивний 
економічний ефект [38].

Інтерферон як один з ключових чинни-
ків захисних механізмів імунної системи про-
являє свій вплив завдяки системній дії на орга-
нізм. Для екзогенного інтерферону такий ефект 
легко досягається ін’єкційним уведенням. Про-
те такий спосіб уведення має і певні недоліки: 
стресовий фактор, алергічні рекції на білковий 
препарат, що потребує значних витрат на очи-
щення готової лікарської форми інтерферону. 
Численні дослідження з вивчення механізмів дії 
інтерферону показали, що системна дія препа-
рату проявляється при потраплянні його на сли-
зову оболонку. Цього можна досягти при оро-
мукозному уведенні препарату: інтраназально, 
перорально, інгаляційно, як спрей, гель, мазь 
або свічка, — що менш затратно та стресово. 
Завдяки високій біологічній активності інтер-
ферону такі форми уведення препарату потре-
бують його незначних витрат. Успішне орому-
козне уведення інтерферону було показано для 
ВРХ, свиней, коней, котів, собак і птиці [24].
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Подальші дослідження призвели до від-
криття у сімейства інтерферонів I типу, крім дав-
но відомих інтерферону-альфа та інтерферону-
бета, нових представників: омега, іпсилон, кап-
па, дельта і тау. Це викликало новий інтерес до 
вивчення властивостей цих цитокінів та мож-
ливості їх застосування для лікування різних 
захворювань, насамперед інфекційних, в тому 
числі й у ветеринарії. Вивчення властивостей 
нових підтипів інтерферонів порівняно з відо-
мими вже інтерферонами альфа, бета та гамма 
показало різну біологічну активність форм ін-
терферонів стосовно окремих вірусів [101]. Це 
дало змогу використовувати різні підтипи ін-
терферонів для направленого лікування певних 
видів захворювань у різних тварин.

Так, активно почали використовувати 
інтерферон-тау, виявлений у плаценті жуйних 
тварин, який спочатку називали «трофобласти-
ном». Він показав високу противірусну актив-
ність як у культурах клітин ВРХ та овець, так 
і в котячих та людських культурах клітин [95], 
причому його токсична дія була менш вираже-
ною порівняно з дією людського інтерферону 
альфа [97]. Були розроблені методи очистки та 
широкомасштабного виробництва цього цито-
кіну [57, 82], і його почали використовувати для 
боротьби з інфекційними хворобами тварин, 
передусім ВРХ та овець [58].

Ще один інтерферон I типу, інтерферон 
омега, знайшов широке використання у ветери-
нарній практиці для лікування дрібних тварин. 
Він навіть одержав неофіційну назву «котячо-
го». Клінічна ефективність інтерферону омега 
у котів була показана при лікуванні захворювань 
спричинених вірусами лейкемії котів та котячого 
імунодефіциту [23, 29], а також вірусами герпе-
су та каліцивірусу [41]. Крім цього, інтерферон 
омега з успіхом був застосований і для лікуван-
ня захворювань собак, зокрема, парвовірусного 
ентериту [22] та атопічного дерматиту [67].

Інтерферон каппа, експресований у ку-
рячих клітинах, проявляв противірусну дію 
щодо вірусів, які містять РНК, як у дослідах 
in vitro (культура первинних фібробластів), так 
і ex vivo (культури тканинних органів), а також 
і in ovo (курячі ембріони) [102].

Одним з останніх до лікувальних засо-
бів на основі інтерферонів, які застосовуються 

для профілактики та терапії хвороб тварин, до-
дався інтерферон III типу — лямбда, відкритий 
порівняно недавно. Цьому сприяли результати 
досліджень, які показали, що його противірус-
на активність у деяких випадках була вищою 
порівняно з іншими інтерферонами [5]. Інтер-
ферон лямбда був успішно застосований у ве-
теринарній практиці для лікування ВРХ від за-
хворювання на ящур [28, 94]. Противірусна дія 
свинячого інтерферону лямбда була показана 
для вірусів респіраторно-репродуктивного син-
дрому та аденовірусу [68, 100]. Рекомбінант-
ний інтерферон лямбда собак проявляв силь-
ну противірусну дію, пригнічуючи розвиток 
вірусів везикулярного стоматиту, парвовірусу 
собак та грипу A [32]. Було проведено багато 
досліджень з вивчення дії інтерферону лямбда 
у птахів. Курячий інтерферон лямбда проявляв 
противірусну дію аналогічно з інтерфероном 
лямбда людини [54] та іншими типами інтер-
феронів — бета та гамма [72]. Захисна дія куря-
чого інтерферону лямбда проти різних вірусів, 
в тому числі високопатогенного штаму грипу А, 
була продемонстрована в культурах клітин, на 
курячих ембріонах та в природніх умовах [96]. 
Противірусні властивості інтерферону лямбда 
качок [120, 126] та гусей [15] були показані як 
у гомологічних культурах клітин, так і в гетеро-
генних культурах інших птахів.

В останні роки минулого століття інте-
рес до вивчення та застосування препаратів ін-
терферонів дещо знизився. Великі сподівання 
у боротьбі з інфекційними захворюваннями по-
кладали на нові синтетичні противірусні засо-
би та антибіотики нового покоління. З’явилися 
навіть думки, що препарати інтерферону вичер-
пали свій потенціал. Проте виявилося, що це не 
так. За останні 10–15 років у провідних країнах 
світу кількість досліджень, які стосуються за-
стосування препаратів інтерферону для ліку-
вання різних захворювань, в тому числі і онко-
логічних, значно зросла. Це можна пояснити 
глибшим вивченням унікальних властивостей 
інтерферону: противірусної, антипроліфера-
тивної, протипухлинної, імуномодулюючої ак-
тивностей, а також розумінням механізмів про-
яву їх дії. Перспективними і дієвими виявилися 
схеми застосування препаратів інтерферонів 
разом з іншими лікарськими засобами у комбі-
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нованій терапії для боротьби з важкими вірус-
ними та онкологічними хворобами [86]. Вже є 
приклади позитивних результатів застосування 
таких комбінацій, ще кілька проходять клінічні 
випробування.

Сьогодні ефективність застосування 
препаратів інтерферонів, в тому числі й у тва-
ринництві, не викликає сумнівів. Вона доведе-
на численними клінічними дослідженнями різ-
ного дизайну. І якщо спочатку такі дослідження 
були виконані на лабораторних тваринах, пере-
важно гризунах, то згодом вони були проведені 
майже на всіх видах сільськогосподарських 
і домашніх тварин.

Одні з перших досліджень, які показали 
клінічну ефективність препаратів інтерферонів 
для сільськогосподарських тварин, були прове-
дені на поголів’ї ВРХ. У рандомізованому по-
двійному сліпому плацебо-контрольованому 
дослідженні на молодих телятах було вивчено 
ефективність різних доз людського рекомбі-
нантного інтерферону альфа при експери-
ментальному зараженні тварин вірусом віспи. 
У всіх групах тварин, які одержували інтерфе-
рон, спостерігалася захисна дія проти введено-
го вірусу, ефективність якої залежала від дози 
препарату [116]. При уведенні максимальної 
дози інтерферону, що використовувалася у до-
слідженні (106 МО/кг), було досягнуто повного 
захисту тварин від дії вірусу. Позитивні резуль-
тати були одержані при оральному застосуван-
ні рекомбінантного інтерферону альфа людини 
у польових рандомізованих плацебо-контрольо-
ваних дослідженнях у випадках інфікування 
ВРХ збудниками, що викликають захворюван-
ня верхніх дихальних шляхів та діарею [16–18, 
39]. У всіх дослідженнях, у тварин, яким уводи-
ли інтерферон, крім лікувального ефекту спо-
стерігався більш значний приріст маси тіла, 
що давало додаткову економічну вигоду.

Клінічну ефективність людського при-
роднього інтерферону альфа при оральному 
введенні було показано у рандомізованих пла-
цебо-контрольованих дослідженнях на свинях 
проти захворювань, спричинених ротавіру-
сом [66] та вірусом трансмісивного гастроенте-
риту свиней [19]. В обох дослідженнях також 
спостерігався кращий приріст маси тіла у тва-
рин, які одержували препарати інтерферону.

У рандомізованих подвійних сліпих 
плацебо-контрольованих клінічних досліджен-
нях пероральне введення людського інтерферо-
ну альфа (природнього та рекомбінантного) 
вірогідно покращувало стан скакових коней, 
які страждали від запальних захворювань верх-
ніх дихальних шляхів [77, 78].

Клінічні дослідження застосування ку-
рячого рекомбінантного інтерферону альфа по-
казали його ефективність при пероральному та 
ін’єкційному уведенні проти дії вірусів хвороби 
Ньюкасла [70], інфекційного бронхіту [93] та 
хвороби Марека [51]. Рандомізовані плацебо-
контрольовані клінічні дослідження підтверди-
ли профілактичну та терапевтичну захисну дію 
курячого рекомбінантного інтерферону альфа, 
що вводився перорально, при зараженні птахів 
вірусом пташиного грипу H9N2 [74].

Та найширше результати клінічних до-
сліджень з вивчення ефективності дії препа-
ратів інтерферонів представлені у матеріалах, 
що стосуються випробувань на невеликих до-
машніх тваринах — котах та собаках. Захисна 
дія людського рекомбінантного інтерферону 
альфа була показана у дослідах з експеримен-
тальним зараженням тварин вірусом лейкемії 
котів при пероральному уведенні [20, 115] та 
зараженням вірусом імунодефіциту котів при 
ін’єкційному уведенні [91]. 

Значним та успішним кроком у ліку-
ванні дрібних домашніх тварин було відкриття 
та застосування котячого рекомбінантного ін-
терферону омега. Одні з перших досліджень, 
які показали великі перспективи використан-
ня цього препарату, були проведені для ліку-
вання у котів запалень слизових оболонок [75] 
та інфекційного перитоніту [47]. У багатоцен-
тровому подвійному сліпому плацебо-контро-
льованому дослідженні на тваринах, інфікова-
них вірусом лейкемії котів та вірусом імуноде-
фіциту котів, було продемонстровано клінічну 
ефективність котячого рекомбінантного інтер-
ферону омега, що уводився підшкірно [23]. 
Захисна дія цього препарату була виявлена 
у порівняльних дослідженнях при його перо-
ральному уведенні [42, 64]. Подальші клінічні 
дослідження підтвердили показаний позитив-
ний терапевтичний ефект застосування котя-
чого рекомбінантного інтерферону омега [29], 
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поширивши сферу його доведеної лікувальної 
дії на захворювання, викликані й іншими чин-
никами, крім згаданих вище вірусів: парво-
вірусну [87], герпесну, каліцивірусну [41] та 
ретровірусніу[65] інфекції.

Французька фармацевтична компанія 
«Вірбак» («Virbac S. A.») освоїла промислове 
виробництво котячого рекомбінантного інтер-
ферону омега під торговою маркою «Вірбаген 
Омега» («Virbagen Omega»). Зараз цей пре-
парат ліцензовано застосовується у країнах 
Європейського союзу, Японії та Австралії. 
У 2004 р. Європейське агентство з лікарських 
засобів (EMA)  внесло «Вірбаген Омега» до пе-
реліку лікарських засобів, що має позитивні ре-
зультати для застосування у ветеринарії [113], 
а в 2006 р. європейський Комітет з лікарських 
засобів для застосування у ветеринарії (CVMP), 
враховуючи позитивні результати лікування 
цим препаратом лейкемії та імунодефіцитних 
станів у котів, а також парвовірусної інфекції 
у собак, рекомендував препарат «Вірбаген 
Омега» для широкого застосування проти різ-
них вірусних інфекцій у тварин [31].

У Російській Федерації не так давно 
ТОВ «Науково-Технологічний Центр «Біо-
Інвест» розробив та налагодив виробництво 
аналога препарату «Вірбаген Омега»: котячий 
рекомбінантний інтерферон омега — торгова 
назва «Феліферон» [33]. «Феліферон» успіш-
но пройшов клінічні випробування, показав-
ши у клінічних дослідженнях різного дизайну 
ефективність лікування у котів герпесвірус-
ного ринотрахеїту [89], панлейкопенії [88], 
каліцивірусної інфекції [30], респіраторних 
вірусних інфекцій [106] та захворювань, спри-
чинених вірусом імунодефіциту [90].

Клінічні дослідження показали високу 
ефективність котячого рекомбінантного інтер-
ферону омега і для лікування захворювань со-
бак. Зокрема, внутрішньовенне введення котя-
чого рекомбінантного інтерферону омега при-
зводило до позитивного терапевтичного ефекту 
як у плацебо-контрольованих дослідженнях 
з експериментальним зараженням собак пар-
вовірусом типу 2, так і в польових досліджен-
нях [48, 76]. Подальші багатоцентрові подвійні 
сліпі плацебо-контрольовані дослідження тіль-
ки підтвердили ефективність котячого реком-

бінантного інтерферону омега при лікуванні 
парвовірусної інфекції у собак [67, 71]. Висока 
ефективність терапевтичної дії котячого реком-
бінантного інтерферону омега була показана 
при лікуванні атопічних дерматитів у собак 
у клінічних дослідженнях різного дизайну: по-
двійному сліпому плацебо-контрольованому 
дослідженні [11] та відкритому рандомізова-
ному порівняльному дослідженні [121].

Враховуючи результати клінічних до-
сліджень, наведених вище, у 2010 р. Міжна-
родний комітет з алергічних захворювань тва-
рин (ICADA) опублікував перші консенсусні 
рекомендації з лікування атопічного дермати-
ту у собак, які серед інших лікарських засобів 
містили ін’єкції рекомбінантних інтерферо-
нів. Такі ж рекомендації збереглися і в онов-
леному документі 2015 р. [85].

Слід відзначити, що не всі результати 
клінічних досліджень показали статистично 
значимий позитивний ефект застосування пре-
паратів інтерферонів. Проте навіть у дослі-
дженнях, де клінічні показники статистично не 
відрізнялися, більшість дослідників відмічали 
покращення загального стану тварин, швид-
ший ріст та кращий набір ваги у групах тва-
рин, які приймали препати інтерферону. Такі 
спостереження можна пояснити, враховуючи 
відомості про механізми дії інтерферону. Як 
показали численні дослідження, захисна дія ін-
терферону забезпечується не його безпосеред-
нім впливом на віруси, а приведенням клітин 
організму у стан резистентності до дії вірусів. 
Інтерферон фактично захищає організм за ра-
хунок посилення імунного захисту клітин, вза-
ємодіючи з іншими цитокінами. Завдяки роз-
криттю механізмів дії інтерферону стали зрозу-
мілими результати досліджень, у яких позитив-
ний ефект уведення інтерферону спостерігався 
при захворюваннях, викликаних не тільки дією 
вірусів, а й іншими чинниками, а також резуль-
тати досліджень, де сильніша захисна дія інтер-
ферону проявлялася при його попередньому 
введенні [124]. Ці результати пояснюють також 
підсилювальний ефект застосування інтерфе-
рону при вакцинації тварин [50, 114]. Розуміння 
механізмів дії інтерферону свідчить про доціль-
ність профілактичного застосування препара-
тів інтерферонів при виникненні потенційних 
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загроз розвитку інфекційних захворювань та 
стресових ситуацій у тварин.

У розвинених західних країнах дослі-
дження механізмів дії інтерферонів з метою під-
вищення ефективності застосування препаратів 
на їх основі активно проводяться як в гумані-
тарній, так і ветеринарній медицині. У ветери-
нарії вивчаються найбільш ефективні способи 
уведення препаратів, їх фармакокінетика [128]. 
Дослідження продовжують проводяти у різних 
галузях тваринництва: скотарстві [69], свинар-
стві [55], птахівництві [52, 129], для домаш-
ніх [119] і навіть диких (амурський тигр) [127] 
тварин. В останні роки виявлений і активно 
вивчається інтерферон риб [9] та його вико-
ристання з терапевтичною метою [12, 132].

Завдяки останнім досягненням генної 
інженерії з’явилися нові можливості для ви-
користання інтерферону з лікувальною метою, 
в тому числі й у ветеринарії [44, 98, 103]. До-
слідники відкрили нові молекулярні агенти, 
які активують гени інтерферону і таким чином 
стимулюють продукцію інтерферону в організ-
мі. Такі агенти назвали стимуляторами або ак-
тиваторами генів інтерферону. Ведуться дослі-
дження з вивчення цього явища та можливого 
застосування цих молекулярних  чинників для 
лікування сільськогосподарських та дрібних 
тварин [118, 125].

Висновок

Підсумовуючи наведені результати, 
слід зазначити, що в Україні, на жаль, дослі-
дження з розроблення та впровадження препа-
ратів інтерферонів в останні роки проводяться 
не так інтенсивно, як в інших країнах. Досвід 
вивчення та застосування інтерферонів у роз-
винених країнах свідчить, що потенціал цього 
унікального цитокіну далеко не вичерпаний 
і практичне застосування інтерфероно терапії 
має значну перспективу у лікуванні багатьох 
інфекційних та інших захворювань.
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